
Polski Zwiqzek Ozialkowc6w
Rodzinny Ogr{d Dzialkowy

,,Stare Staw3t"
ul. Przy Poloku 11

skr. poczt. 3il,3Z-6Q2 O$wigcim 4

L.dz. 277 /201,2

Sygnatura Akt K 8/10

zanqd Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,Stare stawy" w o6wigcimiu

ptzekazuie w zalqczeniu pismo Zarz4du ROD oraz pismo wr^z z listami podpis6w

dzialkowcow z Rodzinnego Ogrodu Dziatrkowego ,,Stare Stawy" w O6wigcimiu

w sprawie badania zgodno6ci z I(onstytucia RP ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych i nie powodowanta jej uchylenia.

Za Zarzqd :

otrzymuia do wiadomo6ci:

@_!laip-a Rada PZD, \flarszawa ul. Bobrowiecka 1

2. Okrggorvy Zanqd Malopolski PZD,Iftak6w ul. Makorvskiego 1

zal4cznil<t:

3. pismo Zarz4du ROD - 1 strona
4. pismo dzialkowcow - 1 strona
5. listyzpodpisami- 3 strony

TnvnuNer, KoN
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Pan

Andrzej Rzepliriski
Prezes Trybunalu Konstytucyinego

zarzqd Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,stare Stawy,, w o6wigcimiu
reprezentujacy 885 czlonk6w Polskiego Zwtqzku Dzialkowc6w u2ytkuj4cych 605

dziaNek poloionych na ponad 2s ha ogrodu nie zgadza si€ z rncjaqwamt
Pierwszego Prezesa S4du Najwy2szego , kt6ry ro w 2010 roku skierowal dwa

wnioski do Trybunalu Konstytucy,nego, aby uzn no ca\q nasz4 Ustawa o RoD
z 2005 roku z^ niezgodn4 z Konstytucja RP. Pnez ostatnie 20 lat r6zne

ugrupowania polityczne kwestionowaly zapisy naszej ust2vr/, zapominajqc

2e chroni ona polski ruch ogrodnictwa dzialkowego i jest jedyn4 form4 wsparcia

dla wielu mniej zamo2nych rodzin. Wprowadzetie w iycie wniosk6w pierwszego

Prezesa S4du Naiwy2szego z 2010 roku skutkowai bgdzie pozbawieniem

wszystkich dzialkowc6w w Polsce ich tytulu prawnego do dzialki oraz clo naniesieri

i nasadzert fla swoich dzialkach. Zmianz ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych to szybka likwidacja ogrod6w we wszystkich duiych aglomeraciach

miejskich na cele glownie komercyjne. Nie zgadzamy si€ z takq poliryka

naivtaLnteiszych Organ6w Naszego Paristwa w stosunku do teren6w zajmowanych

pfiez ogrody dzialkowe. Nasze Ogrody to wainy element zielent naszych miast

i osiedli, to mieisce spacer6w okolicznych mieszkahc6w, to place zabaw dla dzieci

i mlodzieLy, to miejsce integracji czlonk6w lokalnych spolecznorici. l)wazamy,

ze nikomu nie wolno rrtszczyC tego, co jest dobre, dobrze funkcjonuje

i jest puydatne ludziom. Nasza Ustawa o ogrodach dzialkowych skutecznie

i w pelni zabezpiecza prawa dzialkowc6w. zan4d RoD ,,stare srawy,,

w Odwigcimiu zwraca sig z apelem i prodb4 do Prezesa Trybunalu I(onswrucyjnego

Pana Andrzeja Rzepiriskiego by tozp^tryw^n^ sprawa naszej ustawy

nie spowodowala jej uchylenia i unicestwienia ruchu dzialkowego.

Za Zarzqd:
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OSwigcim, 25 maia 2012r.
Pan

Andrzej Rzepliriski
Prezes Trybunalu Konstytucyjnego

My dzialkowcy z Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,ostare Stawy,,
w O6wigcimiu skladaj4cego sig z 605 dzialek zajmuj4cych powierzchnig ponad
25 ha i zrzeszaj}cych 885 czlonk6w PZD jesteSmy glgboko zaniepokojeni
naszym losem w obliczu pr6by uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkor,fiych. Do tej pory od pocz4tku istnienia ogrodu zapewniamy
wypoczynek i rekreacjg rodzinom z naszego miasta. Grupa os6b korzystaj4ca
z dobrodziejstw dzialki liczy ponad 2500 os6b - s4 to rodziny i przyjaciele
dzialkow$ow, ktorzY czgsto przebywai 4 na dzialkach. Pragniemy w dalszym
ci4gu cfszyd sig z uprawy dziatki i mo2liwosci wypoczynku prosimy
by nie u$ylad naszej ustawy.
Rodzirine' Ogrody Dzialkowe przynos z4 wiele pozytku nie tylko uzytkownikom
dzialek, ale takke calym lokalnym spolecznoSciom. Dajq chwilg wytchnienia
dla zabieganych ludzi podczas spacer6w, sq miejscem zabaw i wycieczek
edukacyjnych dla najmlodszych, stanowi4 zielone, kwieciste enklawy
w betonolvych miastach. Dla starszych sq zas motorem do ficia i jedynym
sposobem na aktywny wypoczynek po dziesi4tkach lat cigzkiej pracy.
Czy mozemy dopuScii do tego, by w jeden dziefi to wszystko zostalo
zaprzepaszczone?

Dlatego tez dalsze funkcjonowanie Ustawy o Rodzinnych ogrodach
Dzialkowych jest niezmiernie istotne. Tylko ona gwarantuje narn, dzialkowcom
ochrong i poszanowanie prawa wlasnoSci do nasadzef i naniesieri
na u4rtkowanych dzialkach. To wlaSnie ona chroni cale Ogrody przed
pochopn4, btyskawicznq ich likwidacj4 w imig komercyjnych pobudek. Dlatego
te?l4czqc sig z rzeszq 620 tysigcy dzialkowc6w, ktorzy podpisali sig pod listami
poparcia dla Ustawy,takze murem stajemy w jej obronie.
Prosimy Szanownego Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego jak i wszystkich
pozostalych jego Sgdzi6w o rzetelne zbadanie sprawy oraz spoj rzenie na niq
z punktu widzenia ponad miliona polskich obywateli oraz czlonk6w ich rodzin,
kt6rych prawa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych chroni. Wierzymy,
2e otzeczenie wydane przez Trybunal Konstytucyjny bgdzie sprawiedliwe
i nie pozwoli skrzywdzi6 nas dzialkowc6w, kt6rzy zdala od polityki i Swiata
wtadzy chcemy jedynie spokojnie dba6 o zielehna swoich dzialkach.

Lista pod pisa nych rep r ezentant6w w zal1czeniu
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